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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in 
Nederland volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever 

onderzoek wordt verricht waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de 
kinderopvang te verbeteren. 

 
Beschouwing 
Algemeen beeld van het kindercentrum 
Kinderdagverblijf de Vlindertuin laat zich inspireren door de antroposofische ideeën van Rudolf 
Steiner. 
Het speelgoed in het Kindercentrum is van natuurlijk materiaal, zoals hout, wol, zijde of katoen. De 

kinderen krijgen voeding van biologisch of biologisch- dynamische herkomst. Kinderdagverblijf de 

Vlindertuin biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in 5 horizontale groepen. Het 
kinderdagverblijf is gehuisvest in Kindercentrum de Vlindertuin samen met een basisschool en 
buitenschoolse opvang. Het heeft de beschikking over een eigen aangrenzende buitenspeelruimte. 
  
Inspectiegeschiedenis 

5 september 2016; jaarlijkse risicogestuurde inspectie; alleen het wettelijk minimum is getoetst; 
geen overtredingen. 
24 mei 2017; jaarlijkse risicogestuurde inspectie; alleen het wettelijk minimum is getoetst; geen 
overtredingen. 
27 februari 2018; incidenteel onderzoek tbv wijzigingsverzoek verhoging kindplaatsen; verhoging 
kindplaatsen is toegekend. 
  

  
Inspectie 1 mei 2018 
Op dinsdag 1 mei 2018 heeft er een (on)aangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf de Vlindertuin. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn 
met ingang van 1 januari 2018 en 1 maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Een aantal 

gewijzigde eisen worden in 2018 eenmalig beoordeeld. 
  

Tijdens deze inspectie zijn de volgende domeinen beoordeeld: 
 Pedagogisch klimaat 
 Personeel en groepen 
 Veiligheid en gezondheid 
 
Alle groepen die open zijn op de dag van inspectie zijn bezocht. Er hebben interviews 

plaatsgevonden met de beroepskrachten en met de vervanger van de locatiemanager. Tevens zijn 
documenten opgestuurd en beoordeeld. 
  
Overleg en overreding 
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot de inhoud van het pedagogisch 
beleidsplan. De houder is een hersteltermijn geboden van 5 werkdagen. 
De documenten zijn, binnen de afgesproken termijn, opgestuurd naar de toezichthouder en 

meegenomen in de beoordeling. 
  
Conclusie 

Er is 1 overtreding geconstateerd binnen het domein 'Personeel en Groepen' (verklaring omtrent 
gedrag). 
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
  

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 Pedagogisch beleid 
 Verantwoorde opvang 
 

Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld aan de hand van een observatie in de praktijk 
en door middel van gesprekken met de beroepskrachten. 
  
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Kinderdagverblijf de Vlindertuin heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de 
kenmerkende pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan 
geschreven. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Iedere 8 weken vindt een teamoverleg plaats waar het pedagogisch beleid 
wordt besproken. 
  
In het pedagogisch beleid worden o.a. de volgende voorwaarden concreet beschreven: 

 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. 
 De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar 

een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt 

gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van 
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de 
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de 
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling 

van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar 
passende instanties voor verdere ondersteuning. 

 De wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. Ouders kunnen in het systeem 
kdvNet inloggen en dan zien ze wie de mentor van hun kind is. Ouders van nieuwe kinderen 
hebben altijd een kennismakingsgesprek met de locatiemanager en met de 

(toekomstige) mentor. 
 De tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het 

aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt 
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het 
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan 
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

 De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de 
stamgroepruimte kunnen verlaten. 

 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

 
Overleg en overreding 
Er is overleg en overreding toegepast op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. De volgende 

onderdelen zijn onvoldoende concreet beschreven: 
 tijden waarop er minder beroepskrachten gedurende de dag worden ingezet in het 

kindercentrum; 
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 beschrijving bij welke activiteiten de kinderen de stamgroepruimte verlaten; 
 de wijze waarop aan ouders bekend wordt gemaakt wie de mentor van het kind is. 

 
De locatiemanager heeft het aangepaste beleidsplan binnen de gestelde termijn aan de 
toezichthouder toegestuurd. Dit aangepaste pedagogisch beleidsplan is beoordeeld. Er wordt 

voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
 
Verantwoorde dagopvang 
 
De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde opvang wordt geboden, rekening houdend met de 

ontwikkelingsfase van kinderen. Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en 
interviews met beroepskrachten, is de uitvoering beoordeeld. 
  
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdagochtend 1 mei. 
Er heeft een observatie op alle geopende groepen plaatsgevonden. 
Het bieden van emotionele veiligheid 

Begroeten 

Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. 
Een kind wordt door vader gebracht. De beroepskracht zit op de grond en is aan het kletsen met 
een ander kind. De beroepskracht kijkt naar het kind dat binnen komt en strekt haar armen naar 
hem uit. Ze zegt:"Hallo X. kom je spelen?" Het kind knikt, loopt naar de beroepskracht en gaat bij 
haar op schoot zitten. 

  
Aandacht 
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de 
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.  
De beroepskracht is een baby aan het verschonen. Tijdens het verschonen praat ze tegen de baby. 
"Rompertje dicht" zegt de beroepskracht. Even later ligt de baby met de voetjes omhoog en kijkt 
hiernaar. De beroepskracht vraagt aan de baby of ze naar haar mooie sokjes aan het kijken is. 

  
Structuur en flexibiliteit 
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene 

situaties of uitloop van geplande activiteiten. 
De kinderen zijn vrij aan het spelen. Het is tijd om op te ruimen en fruit te gaan eten. Er is een 

nieuw kindje op de groep. Deze heeft een tijdje bij de beroepskracht gezeten maar is nu zelf aan 
het rondkruipen en aan het spelen. De beroepskracht besluit om nog even te wachten met het 
opruimen zodat het kind even zelf kan spelen. 
  
Mogelijkheid informatieoverdracht 
Beroepskrachten nemen (desgewenst) actief informatie in ontvangst bij het brengen, en dragen 
actief informatie over bij het ophalen. Ouders krijgen antwoord op hun vragen. Ouders worden 

zoveel mogelijk door een vaste beroepskracht/mentor aangesproken. 
Een moeder belt op om te vragen hoe het met haar kindje gaat. Deze is er vandaag voor de eerste 
keer. De beroepskracht zegt dat het goed gaat en vertelt wat het kind gedaan heeft en waar hij nu 
mee bezig is. Aan het eind van het telefoongesprek zegt de beroepskracht tegen moeder dat ze 
later op de dag gerust nog eens kan bellen. 
  
Ontwikkelen persoonlijke competenties 

Speelmaatjes 
Er is een balans in leeftijd en gender tussen de kinderen in de groep. Ieder kind heeft tenminste 2 

kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Er is gelegenheid voor spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, maatjes) in kleine groepjes 
van 2 of meer kinderen. 
Bij kinderdagverblijf de Vlindertuin worden de kinderen op leeftijd ingedeeld. Men heeft 

babygroepen en peutergroepen. Hierdoor heeft een kind altijd kinderen om zich heen van zijn 
eigen ontwikkelingsniveau. Tijdens de observatie is te zien dat kinderen elkaar op zoeken om 
samen te spelen. 
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Taalverrijking 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
Een beroepskracht zit op de grond en speelt een dreumes. Het kind pakt een knisperboekje. De 
beroepskracht vraagt of ze samen het boekje zullen lezen. Ze neemt het kind op schoot en bekijkt 

en voelt samen met het kind het boekje. Het kind pakt daarna een ander stoffen boekje. Hij schudt 
er mee op en neer. De beroepskracht zegt dat dit boekje niet kan rammelen. 
Tijdens het opruimen wordt een opruimliedje gezongen. Aan tafel worden diverse liedjes gezongen 
voor het fruit eten. 
  
Ontwikkelen sociale competenties 
Aanmoedigen onderling contact 

De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de 
kinderen om contact met elkaar te maken. 
De kinderen gaan opruimen. De beroepskracht vraagt aan 3 kinderen of ze samen de garage op 
willen ruimen. Ze begeleidt de kinderen bij het samen dragen. 
Tijdens het fruit eten komt er een gesprek op gang met een kind over de appelpitjes en dat daar 
een appelboom uitgroeit. De beroepskrachten betrekt een ander kind bij het gesprek door te 

vragen of ze thuis al heel veel appelbomen in de tuin hebben staan. 

  
In contact 
De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom. 
Tijdens het fruit eten en het drinken gaan ook de baby's aan tafel. Zij worden in een hoge wipstoel 
bij de rest van de kinderen aan tafel gezet. Tijdens het fruit eten krijgen deze kinderen ook een 
fruithapje. 

  
Normen en waarden 
Sociale oefenplaats 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 
en uitvoeren van activiteiten. 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten). 

De kinderen gaan aan tafel zitten en pakken een stoeltje. De beroepskracht vraagt of de kinderen 
een stukje willen opschuiven zodat X. er tussen kan. 
De kinderen gaan dadelijk buiten spelen. Aan tafel wordt gewacht tot de meeste kinderen klaar zijn 
met drinken. Dan mogen de kinderen op de mat gaan zitten om hun schoenen en jas aan te 

trekken. Als alle kinderen hun schoenen en jassen aan hebben mogen ze naar buiten. 
  

Op basis van de observatie tijdens de inspectie kan worden geconstateerd dat de voorwaarde met 
betrekking tot verantwoorde dagopvang voldoende wordt gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (1 mei 2018) 

 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
en personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 

 Verklaring Omtrent het Gedrag 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder. 

  
Conclusie 
Er wordt niet voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De 

steekproef bestaat uit beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en/of vrijwilligers die tijdens het 
onderzoek aanwezig zijn. Beoordeeld is of deze personen zijn ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang en door de houder zijn gekoppeld. 
  
De beroepskrachten die aanwezig zijn op de dag van inspectie beschikken allemaal over een 
geldige verklaring omtrent het gedrag (zodat ze in de continuscreening zitten) of zijn ingeschreven 

en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
  
De vrijwilliger die aanwezig is op de dag van inspectie beschikt op die dag over een verklaring 
omtrent het gedrag die dateert van 29 maart 2017. Een vrijwilliger moet zich op 1 maart 2018 of 
direct erna inschrijven en gekoppeld worden in het personenregister door de houder. De vrijwilliger 
is op dat moment niet ingeschreven en gekoppeld in het personenregister. Om ingeschreven te 

worden in het personenregister dient men te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag 
die niet ouder is dan 2 maanden. De locatiemanager verklaart dat er inmiddels een nieuwe VOG is 
aangevraagd. Deze is ontvangen door de toezichthouder. De nieuwe VOG dateert van 4 mei 2018. 
Inmiddels is de vrijwilliger ook ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
Omdat de vrijwilliger op de dag van inspectie niet beschikt over een geldige VOG wordt er niet 

voldaan aan de gestelde eisen. 
  

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
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 In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van 

een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen 
worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie 
over de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is 
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens 
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en 
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de 

Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister 
kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit 
landelijk register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens 
in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 

2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)  
   

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 

De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zij over een passende 
opleiding overeenkomstig de cao kinderopvang beschikken. 
  
 

 
Aantal beroepskrachten 

 
Op basis van de bevindingen tijdens de huidige inspectie blijkt dat de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met 
de daaraan gestelde eisen. 
 

Naam 
groep 

Aantal 
kinderen 

Leeftijd 
kinderen 

Aanwezige 
beroepskrachten 

Nodig 
volgens 
1ratio.nl 

Voldoet 
wel/niet 

Zijderupsjes  3 0-2  1  1 wel 

Donsvlinders  4 0-2  1  1 wel 

Zonneroosjes 10 2-4  2  2 wel 

  
Op babygroep de donsvlinders is een vrijwilliger boventallig ingezet. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

Op kinderdagverblijf de Vlindertuin worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het 
kindercentrum beschikt over de volgende stamgroepen: 
  

naam groep  maximaal aantal kinderen leeftijd kinderen 

Zijderupsjes 9 kinderen 0-2,5 jaar 

Donsvlinders 12 kinderen 0-2,5 jaar 

Zonneroosjes 16 kinderen 2-4 jaar 

Kabouterhofje 16 kinderen 2-4 jaar 

Pimpernel 8 kinderen 2-4 jaar 

  
Incidenteel (bijvoorbeeld in de vakantieperiode) worden groepen samengevoegd. Ouders worden 
hierover geïnformeerd en tekenen hiervoor een toestemmingsformulier. 
Iedere stamgroep heeft zijn eigen groepsruimte. 
  
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

worden vast ingeroosterd op de groepen. Op de dag van inspectie is er op iedere groep ten minste 
één vaste beroepskracht werkzaam. 

  
  
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (1 mei 2018) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 personenregister kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 

 Veiligheidsbeleid 
 Gezondheidsbeleid 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Kinderdagverblijf de Vlindertuin heeft een beleidsplan 

veiligheid en gezondheid en maakt gebruik van diverse protocollen. 

  
Risico's, maatregelen en handelswijze 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 
beschreven. Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen. 
Daarnaast is bevat het beleid een beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te 
gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn. 

  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens teamoverleggen (1x per 8 weken) wordt dit beleid 
besproken. Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende 
maatregelen worden genomen. Het beleid vormt een continuproces. 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 

beleid is op locatie in te zien. In de nieuwsbrieven aan de ouders worden zij maandelijks op de 
hoogte gehouden van de lopende activiteiten met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 
  
Grensoverschrijdend gedrag 
De houder beschrijft de risico's op grensoverschrijdend gedrag, de te nemen / genomen 

maatregelen en de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen. Dit beleid is opgenomen in het 
beleidsplan veiligheid en gezondheid en in het pedagogisch beleidsplan. Tevens wordt de meldcode 

huishoudelijk geweld nageleefd. 
  
In de praktijk is zichtbaar dat de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten (in opleiding), 
vrijwilligers en stagiairs tijdens de werkzaamheden gezien of gehoord kunnen worden door een 
andere volwassene. Bijvoorbeeld; op de Zijderupsjes is 1 beroepskracht aan werk. Tijdens de 
inspectie is gezien dat er een paar keer een collega binnen komt lopen om iets te vragen of mee te 
nemen. Op de andere geopende groepen zijn 2 volwassenen aanwezig. 

  
Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
De certificaten van de aanwezige beroepskrachten zijn ingezien.  De houder draagt er zorg voor 
dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. Uit de 
beoordeling blijkt dat de beroepskrachten die werkzaam zijn op de dag van inspectie allen  zijn 

gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (1 mei 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan 

 beleidsplan veiligheid en gezondheid 
 EHBO-certificaten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 

passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 

dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 

wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 

grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum De Vlindertuin opvang 

Website : http://www.vlindertuin-uden.nl 
Aantal kindplaatsen : 61 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting ISTIA 

Adres houder : Bronkhorstsingel 9 
Postcode en plaats : 5403NA Uden 
KvK nummer : 59378166 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van den  Elsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Uden 
Adres : Postbus 83 
Postcode en plaats : 5400AB UDEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 01-05-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 30-05-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-06-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


